การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ส�ำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ได้ผล
ดีทสี่ ดุ ผูป้ ว่ ยควรได้รบั การฟืน้ ฟูอย่างเร็วทีส่ ดุ และถ้าให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ผู้ป่วยก็จะมีโอกาสกลับไปใช้
ชีวิตตามปกติได้สูง” รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้า
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เริ่มต้นอธิบายถึงปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการ
ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
“เมื่อ 40-50 ปีก่อน ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอด
เลือดสมองเฉียบพลัน เมื่อรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว
ผู ้ ป ่ ว ยเกื อ บทั้ ง หมดจ� ำ เป็ น จะต้ อ งได้ รั บ การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ ปัจจุบันแม้ว่าระบบ Stroke fast track จะ
ช่วยให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและความพิการ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ลงได้ ม าก ผู ้ ป ่ ว ยระยะเฉี ย บพลั น ส่ ว นหนึ่ ง
สามารถหายเป็นปกติได้เหมือนเดิม โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกมากกว่า
ร้อยละ 80 ที่ยังคงจ�ำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ�ำวันได้
ตามปกติเช่นเดิม ดังนัน้ การแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู
(rehabilitation medicine) จึงมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งใน
การช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้”
รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช ได้กล่าวถึงแนวทางการฟื้นฟู
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของศูนย์โรคหลอดเลือด
สมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ว่าผู้ป่วยจะได้รับการ
ฟื้นฟูอย่างครบวงจร โดยมีทีมบุคลากรจากสหสาขา
วิ ช าชี พ ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยแพทย์ เ วชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู
พยาบาลฟื้นฟู นักกายภาพบ�ำบัด นักกิจกรรมบ�ำบัด

นักอรรถบ�ำบัด นักจิตบ�ำบัด นักกายอุปกรณ์ วางแผน
แนวทางการฟื้นฟูที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
มีการตรวจประเมินและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ไปท�ำการฟื้นฟูที่บ้านร่วมกับทีมพยาบาลและอาสา
กาชาด นอกจากนี้ ผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องได้รับการ
ฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบ (intensive) จะถูกส่งไปฟื้นฟู
แบบผู ้ ป ่ ว ยในที่ ศู น ย์ เ วชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู สวางคนิ ว าส
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในสังกัดสภากาชาดไทย
โดยจะพิจารณาแนวทางการฟืน้ ฟูจากระดับความรุนแรง
ของโรค การรับรู้ ความจ�ำ และระดับความพิการที่
หลงเหลืออยู่ ซึ่งจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
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อยากเน้นว่าสิ่งส�ำคัญที่สุดในการฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็คือ
ความร่วมมือของผู้ป่วย ผู้ป่วยบางราย
มาพบแพทย์ได้เร็วก็จริง แต่กลับขาด
แรงจูงใจและมีอาการซึมเศร้า ท�ำให้
ไม่ร่วมมือในการฟื้นฟู บางคนหันไป
พึ่งไสยศาสตร์ หรือความเชื่อที่ผิด
จึงพลาดโอกาสทองในการฟื้นฟู
ไปอย่างน่าเสียดาย
กลุม่ ทีม่ อี าการรุนแรงมาก จะเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารรับรู้ หรือ
ความจ�ำไม่ดนี กั หรือมีปจั จัยเสีย่ งต่างๆ สูง การฟืน้ ฟูจงึ
ท�ำได้ในลักษณะเบาๆ โดยเป้าหมายส�ำคัญส�ำหรับผูป้ ว่ ย
กลุ่มนี้ จะเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น
ภาวะแผลกดทับจากการนอนนิง่ ๆ โดยไม่ได้เคลือ่ นไหว
เป็นเวลานาน ภาวะข้อติดหรือกล้ามเนื้อฝ่อลีบ อาการ
ติดเชือ้ ในระบบต่างๆ เช่น อาการติดเชือ้ ในปอด ซึง่ อาจ
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีปัญหากลืนล�ำบากจนส�ำลักอาหาร
และน�้ำ นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังอาจจะมีปัญหาอื่นๆ อีก
เช่น ปัญหาเรื่องการทรงตัว และการขับถ่าย เป็นต้น ซึ่ง
จะมุ่งเน้นการให้ค�ำแนะน�ำวิธีการฟื้นฟูแก่ญาติให้น�ำไป
ปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่กลับบ้าน
กลุม่ ทีม่ อี าการรุนแรงปานกลาง ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การฟืน้ ฟู
อย่างเต็มรูปแบบ เพราะเป็นกลุม่ ทีม่ โี อกาสฟืน้ ตัวได้มาก
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การทีส่ มองได้รบั การกระตุน้ ให้มกี ารสร้าง
แขนงประสาทเพิ่มขึ้น และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
ท�ำงาน เพื่อท�ำงานทดแทนสมองส่วนที่เสียหายไปจาก
การขาดเลือด โดยการฟืน้ ฟูในช่วง 3 เดือนแรกหลังจาก
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เกิดอาการ จะได้ผลดีที่สุด ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเป็น
โอกาสทอง (golden period) ของการฟื้นฟู โดยผู้ป่วย
จะได้รับการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน และมีตารางกิจกรรมที่
ให้ผปู้ ว่ ยได้ฟน้ื ฟูสมรรถภาพ เช่น การท�ำกายภาพบ�ำบัด
เพื่อเพิ่มก�ำลังกล้ามเนื้อแขนขา เคลื่อนไหวข้อต่อ ฝึก
การทรงตัว ฝึกการเดิน การท�ำกิจกรรมบ�ำบัดเพื่อฝึก
การใช้มือ ฝึกการกลืน ฝึกท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน การท�ำ
อรรถบ�ำบัดฝึกการสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีการ
ใช้ดนตรีบำ� บัดร่วมด้วยเพือ่ ฝึกการเปล่งเสียง การหายใจ
และบรรเทาอารมณ์ซึมเศร้า
กลุม่ ทีม่ อี าการรุนแรงน้อย ผูป้ ว่ ยมักจะฟืน้ ตัวได้เร็ว ควร
ฝึกให้ผปู้ ว่ ยมีการออกก�ำลังแบบแอโรบิคอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ ช่วยลดหรือควบคุมปัจจัยเสีย่ งป้องกันการเกิดโรคซ�ำ้
“อยากเน้นว่าสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตาม
ปกติก็คือ ความร่วมมือของผู้ป่วย ผู้ป่วยบางรายมาพบ
แพทย์ได้เร็วก็จริง แต่กลับขาดแรงจูงใจและมีอาการ
ซึมเศร้า ท�ำให้ไม่ร่วมมือในการฟื้นฟู บางคนหันไปพึ่ง
ไสยศาสตร์ หรือความเชื่อที่ผิด จึงพลาดโอกาสทองใน
การฟื้นฟูไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้ ญาติหรือคน
ใกล้ชิดก็มีส่วนส�ำคัญอย่างมาก ควรท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ และคอยช่วยเหลือผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม โดยพยายามให้ผู้ป่วยท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
และกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่”
“นอกจากนี้สิ่งที่ส�ำคัญมากอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับผู้ป่วย
โรคหลอดเลื อ ดสมองก็ คื อ การป้ อ งกั น การกลั บ มา
เป็นโรคซ�้ำ ด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักของโรค
หลอดเลือดสมอง 3 โรค คือ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง ด้วยการออก
ก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การด�ำเนินชีวิต และ/หรือร่วมกับการรับประทานยา
อย่างสม�่ำเสมอ”
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